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Os medios de comunicación en
Galicia. Unha realidade complexa
e diversa na procura de novos
modelos é a primeira publicación
no marco do proxecto
mediamapa.gal, financiado pola
bolsa Nacho Mirás para Novos
Titulados. Con este traballo
preténdese resumir e divulgar os
resultados da elaboración do
Mapa dos Medios Galegos, co
obxectivo de ter unha primeira
visión e coñecemento xeral da
realidade mediática do país.
Cómpre ter en conta que o
devandito mapa é un traballo
exploratorio e aberto a continuas
revisións e correccións, polo que
estes datos deberán ser
prontamente actualizados e han
de interpretarse de xeito
orientativo. En posteriores
publicacións os resultados iranse
renovando, ao tempo que se
profundizará en aspectos e
tendencias máis concretas sobre
o desenvolvemento dos medios
en Galicia.

Un breve repaso ás dúas últimas
décadas dos medios en Galicia
Nas últimas décadas, o sistema comunicativo
sufriu unha fonda transformación a nivel
global da man de Internet e das TIC, que
tamén mudaron as formas de relación social,
económica e mesmo cultural. Neste contexto,
o ecosistema mediático en Galicia foi
evolucionando ata conformar a realidade
diversa e complexa que coñecemos hoxe en
día.

alfabetización mediática da cidadanía [1].
Ademais, a transformación do modelo
mediático tivo que romper cun sistema
tradicional construído sobre un conxunto de
cabeceiras impresas privadas, moi
especializadas na información local e moi
asentadas nos ámbitos territoriais das
empresas editoras, con estruturas de
propiedade moi ríxidas [3].
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A primeira gran transformación iniciouse en
1995, cando El Correo Gallego lanzou a súa
versión dixital para a rede [1], tan só dous
anos máis tarde da chegada de Internet á
Comunidade [2]. Porén, isto non supuxo unha
apertura xeralizada de cabeceiras na rede,
senón que esta se foi producindo de xeito
paulatino nos vindeiros anos. Os inicios do
ciberxornalismo en Galicia víronse afectados
polas escasas conexións a Internet, a falta de
infraestruturas e o baixo nivel de

Deste xeito, a El Correo Gallego seguíronlle o
Diario de Pontevedra (1997), o semanario A
Nosa Terra (1998) e a versión internacional
de La Región (1998). Entre os anos 1999 e
2000 incorporáronse á rede outras seis
cabeceiras (Faro de Vigo, La Voz de Galicia, El
Progreso, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e
La Opinión de A Coruña), e as máis tardías
(Diario de Arousa, Galicia Hoxe e Atlántico
Diario) fixérono ata 2004 [4].

Ademais destas cabeceiras con matriz
impresa que abren novas edicións en
Internet, tamén é impor tante o
nacemento de novas iniciativas
mediáticas creadas exclusivamente
para a rede. O primeiro nativo dixital
en Galicia xa aparece no 1996 con
Vieiros. Tres anos despois séguelle
Xornal e no 2002 aparece Galicia
Diario. A partires do 2005 aparecen
outros como Xornal Galicia, Galiciae ou
Aquí Galicia. Daquela contábanse un
total de 61 cibermedios en Galicia (o
6% dos operativos en España) [5], que
i n i c i a ro n u n h a n ov a e t a p a d e
desenvolvemento con apostas máis
informativas, de maior calidade e
innovación tecnolóxica [4].

A p e s a r d o d i n a m i s m o d e s te s
primeiros anos de ciberxornalismo en
Galicia e o aumento progresivo de
usuarios e lectores na rede, o volume
de inversións nos medios dixitais foi
máis baixo ca noutras comunidades.
I s to , u n i d o á d e s c o n f i a n z a d e
inversores e anunciantes ante a crise
de Internet, sitúa ás empresas
xornalísticas nunha posición de
necesaria redefinición dos seus
produtos e contidos web. Porén, a
rendibilidade das edicións dixitais
búscase máis na redución de custos
ca na innovación, dificultando unha
verdadeira adaptación á rede, con
deseños pouco adaptados e escasos
contidos multimedia [6].

Na procura dun modelo rendible para
os novos medios, o proceso de
converxencia xornalística [7] en Galicia
segue dous grandes tipos de
estratexias: as de conservación,
adoptadas polos medios tradicionais
co obxectivo de alcanzar a
rendibilidade empresarial e aforrar
custos de produción en detrimento da
innovación teconóxica; e as estratexias
de renovación, mediante as que
procuran novos modelos de medios
innovadores, que aposten polas redes
sociais, as novas tecnoloxías e a
participación cidadá para a
financiación e a elaboración de
contidos [8].

A partir do 2007, coincidindo co inicio da crise
económica, os cibermedios galegos entran nunha fase
de experimentación máis acusada [9]. Xorden nestes
anos moitas iniciativas que aproveitan as novas
ferramentas tecnolóxicas para fomentar a participación
e a interacción [1]. Con todo, existen debilidades como a
baixa frecuencia de actualización, a escasa
contextualización ou a presenza de poucos elementos
hipertextuais, interactivos e multimedia [4].

U n d o s ú l t i m o s p e r í o d o s d e r e n ov a c i ó n d o
ciberxornalismo galego iníciase no 2012, cando xorden
novas iniciativas mediáticas que, ao amparo da rede,
procuran espazos de información alternativos e en
galego. Co agravamento da crise económica e a
chegada do Partido Popular ao goberno da Comunidade
no 2009, prácticamente todos os medios impresos e
escritos en galego, vinculados a movementos de
esquerdas, víronse abocados ao peche [11].
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En canto á oferta informativa obsérvase unha evolución
cara a información de ser vizos, os xéneros
interpretativos e un posicionamento editorial defensor
de valores amplamente aceptados pola sociedade,
como o galeguismo e o europeísmo. Outra das
tendencias que se identifican é unha maior atención e
especialización polo local, que favoreceu unha maior
presenza de fontes cidadás [10].

Porén, a apertura no 2012 dos medios Praza Pública,
Dioivo e Sermos Galiza abriu unha nova ventá ao
xornalismo en chave galeguista e a un novo modelo
mediático en Internet, basado nunha financiación
colectiva, unha aposta clara polas redes sociais e o
apoio dunha ampla rede de colaboradores.
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Son os medios de comunicación
activos que se rexistran en Galicia
nesta primeira versión do Mapa
dos Medios Galegos.

Principais resultados
A continuación resúmense os
principais resultados da primeira
versión do Mapa dos Medios Galegos,
que pretende rexistrar todos os
medios de comunicación activos en
Galicia (actualizados, como mínimo,
nos últimos cinco meses). Nesta
exploración estudáronse as
características básicas de cada
iniciativa, coma o seu ámbito
xeográfico de cobertura, o tipo de
medio ou o idioma de edición.

44,3%
18,3%

6,9%
5,3%

Distribución provincial dos medios
de comunicación galegos segundo
o seu domicilio social. No mapa
non se inclúen o 25,2% do total
dos medios, por non estar
dispoñible este dato.

Grao de proximidade
24%

2%

28%

Idioma de edición
1%
14%
47%

8%
38%
Comunitario
Comarcal
Sen adscrición xeográfica

Provincial
Municipal

Dos 131 medios rexistrados, tan só dous
non se adscriben xeográficamente á
Comunidade. A proximidade segue a ser
característica da realidade mediática
galega, onde a maior parte dos medios
son comarcais ou municipais.

39%

Galego
Galego e castelán

Castelán
Galego e portugués

En canto aos idiomas de edición destaca
o emprego exclusivo do galego en case a
metade dos medios. O uso do castelán é
a segunda opción máis importante,
seguida polos medios que empregan
indistintamente o galego e o castelán
nas súas publicacións. Ademais,
rexístrase unha iniciativa no Baixo Miño
que emprega xuntamente galego e
portugués.

Tipo de medio

Soportes
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Os medios de comunicación de prensa son os máis numerosos na Comunidade segundo o
rexistro actual do Mapa, cunha presenza menos relevante de iniciativas radiofónicas e
televisivas. En canto aos soportes empregados, salienta o uso exclusivo da rede para a
distribución noticiosa, seguida pola combinación do papel e da web. Son menos relevantes o
emprego conxunto da radio e a televisión coa web, así como a distribución só mediante o soporte
impreso.

Temática

Nativos dixitais

16%
58%

42%

84%
Xeralista

Especializada

No tocante á temática, a meirande parte dos medios
rexistrados son de información xeralista, é dicir, dan
cobertura a acontecementos noticiosos de múltiples
asuntos. Tan só un 16% dos medios son de información
especializada, centrando as súas informacións nun só
tema.

Si

Non

Tras dúas décadas de ciberxornalismo na Comunidade,
cada vez son máis os medios nativos dixitais que nacen
con presenza exclusiva na rede e que non empregan
ningunha outra canle para a súa difusión. Segundo os
datos do Mapa, estes xa son un 42% dos medios,
mentres que o restante 58% si dispón dunha matriz
impresa ou audiovisual.

A xeito de conclusión
Os primeiros resultados do Mapa dos Medios Galegos
permítennos ter unha visión xeral da realidade mediática
galega, que conta con máis dun centenar de medios de
comunicación activos que conforman un panorama tan
complexo coma diverso. A distribución xeográfica dos
mesmos, segundo o seu domicilio social, é moi dispar
entre as catro provincias, concentrándose a maior parte
deles en A Coruña e Pontevedra —sendo tamén as máis
poboadas e onde se sitúan boa parte dos organismos
administrativos e educativos da Comunidade.
!

A proximidade segue a ser un valor fundamental na
oferta informativa galega, de xeito que a meirande parte
das iniciativas rexistradas operan nunha área comarcal
ou municipal, mentres que os medios nacionais só
representan o 28% do total. Aínda que a información
local foi sempre característica dos medios en Galicia, as
posibilidades que ofrece a rede están favorecendo unha
renovación deste tipo de cabeceiras. Así, na última
década vénse obser vando un crecemento de
cibermedios locais e hiperlocais impulsados por
pequenos equipos que procuran construír unha
alternativa aos medios tradicionais, con información feita
dende a comunidade e que sexa útil para o día a día dos
seus cidadáns.

Os medios de prensa e de temática xeralista son os máis
comúns en Galicia, sendo menos relevantes os medios
audiovisuais e os especializados. Doutra banda, a rede
convértese no soporte máis importante para os medios
galegos, sendo empregada para a difusión informativa
pola maioría dos medios matriciais e con máis de
cincuenta nativos dixitais rexistrados. É nesta contorna
de Internet onde xorden as iniciativas mediáticas máis
innovadoras e alternativas, tanto no tratamento da
información de proximidade coma na especialización
temática ou no emprego maioritario do galego.
!

Se ben é certo que estes datos só nos amosan unha
visión xeral e seguramente incompleta dos medios en
Galicia, é posible concluír que estamos perante unha
realidade na que conviven os medios máis tradicionais e
aqueles que seguen as tendencias máis anovadoras no
eido da comunicación. Coñecer estas tendencias de xeito
máis específico, así como as súas formas organizativas,
de produción ou modelos de negocio, serán os obxectivos
das vindeiras publicacións deste sitio.
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Mediamapa.gal e o Mapa dos Medios Galegos son un proxecto aberto
e en continua actualización. Para calquera dúbida, suxerencia ou
corrección podes poñerte en contacto.

